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Přijímací řízení
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do vzdělávacích oborů SOŠ Hranice pro
školní rok 2021/2022
Ředitel školy vyhlašuje dle ustanovení § 60, odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) a na základě ustanovení
vyhlášky MŠMT ČR č. 353/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č.
233/2020, 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do:
a) studijních oborů denního studia:
RVP: 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost, ŠVP – Bezpečnost a právo – denní
studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30
RVP: 68-43-M/01 – Veřejnosprávní činnost, ŠVP – Veřejnosprávní činnost – denní
studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 10
RVP: 65-42-M/02 – Cestovní ruch, ŠVP – Cestovní ruch – denní studium;
předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15
RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Kybernetická bezpečnost – denní
studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 10
RVP: 18-20-M/01 – Informační technologie, ŠVP – Správce informačních systémů –
denní studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 10

b) učebních oborů:
RVP: 69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér, ŠVP - Rekondiční a sportovní masérdenní studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 14
RVP: 34-53-H/01 - Reprodukční grafik, ŠVP – Grafický design a média – denní
studium; předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 14

c) studijních oborů dálkového studia:
RVP: 68-42-L/51 – Bezpečnostní služby, ŠVP - Bezpečnostní služby – nástavbové
studium - dálkové; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 15
RVP: 64-41-L/51 – Podnikání, ŠVP – Podnikání – nástavbové studium - dálkové;
předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 5
RVP: 69-41-L/51 – Masér sportovní a rekondiční, ŠVP - Masér sportovní a rekondiční –
nástavbové studium - dálkové; předpokládaný počet přijímaných uchazečů - 5

1. Rozhodnutí ředitele školy o konání školní přijímací zkoušky, obsah
přijímacích zkoušek
U všech studijních oborů se nebudou konat jednotné přijímací zkoušky (JPZ)
z českého jazyka a matematiky.
U studijních oborů denního studia je stanovena školní přijímací zkouška ve formě
přijímacího pohovoru, který proběhne ve dnech 14. 4. 2021 (1. termín) a 15. 4. 2021
(2. termín). Uchazeč v přihlášce uvede jeden z termínů, kdy se zúčastní přijímací
zkoušky. V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší nebo
roven než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů
může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. 3. 2021 o nekonání přijímací
zkoušky.
U studijních oborů dálkového studia je stanovena školní přijímací zkouška z cizího
jazyka, která proběhne ve dnech 14. 4. 2021 (1. termín) a 15. 4. 2021 (2. termín) ve
formě písemného nebo elektronického testu. Uchazeč v přihlášce uvede jeden
z termínů, kdy se zúčastní přijímací zkoušky a z kterého cizího jazyka bude zkoušku
skládat (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk).

2. Podmínky pro zahájení přijímacího řízení
Přihlášku ke studiu na SOŠ Hranice, školská právnická osoba podává (ve vytištěné
podobě se všemi čitelně vyplněnými kolonkami) zletilý uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 1. března 2020 (doručit lze osobně,
poštou, datovou schránkou). Formulář přihlášky ke studiu si uchazeč vyzvedne na
základní škole, kde plní povinnou školní docházku. Přihláška je ke stažení i na
stránkách MŠMT ČR a na webu školy. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené
prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní
způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena (viz. níže
uvedené).

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud
uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru
vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Pokud se uchazeč hlásí na jednu školu do
dvou oborů, musí podat dvě přihlášky.
Pořadí škol (oborů) musí být na obou přihláškách stejné. Obě vyhotovení uchazeč
a zákonný zástupce nezletilého uchazeče stvrdí podpisem a základní škola potvrdí
výpis klasifikace. Uchazeč v přihlášce uvede jeden z termínů, kdy se zúčastní
přijímací zkoušky (platí pro uchazeče o studijní obory):
1. termín: 14. 4. 2021; 2. termín: 15. 4. 2021.
➢Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 29. 3. 2021 (platí pro
uchazeče o studijní obory). Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést
kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o
studium – na tento email bude zaslána pozvánka k přijímací zkoušce a také
rozhodnutí o přijetí (rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně poštou, příp.
datovou schránkou).
Požadované součásti přihlášky:
Klasifikace za první a druhé pololetí 7. ročníku 2018/2019 a první pololetí 8. ročníku
2019/2020 uvedená a ověřená základní školou na zadní straně přihlášky. V případě,
že klasifikace není uvedena a ověřena základní školou na přihlášce, je nutné k
přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení za první a druhé pololetí 7. ročníku
2018/2019 a první pololetí 8. ročníku 2019/2020 (Uchazeči, kteří se nehlásí
bezprostředně ze základní školy, ale např. z jiné střední školy, ze zaměstnání atd.
doloží první a druhé pololetí z 9. třídy základní školy).
a)Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření, jde-li o
uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
b)Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - originál nebo úředně
ověřenou kopii – viz. odkaz zde
c)Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo
ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou
přeložený do českého jazyka, nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního
vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení v ČR.
d)Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo je
jeho rodinným příslušníkem, na území ČR.
e)Úředně ověřená kopie výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce, je-li jeho
součástí (pouze uchazeči o dálkové studium)

3.Kritéria přijímacího řízení
Studijní obory
Podmínkou přijetí ke studiu vzdělávacích oborů denního studia je doložení splnění
povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před
splněním povinné školní docházky podle § 59 Školského zákona, v případě
dálkového studia musí uchazeč doložit, že úspěšně ukončil požadovaný obor
středního vzdělání výučním listem (§ 83 – 85 Školského zákona). Dle NV
č. 211/2010 Sb. je vyžadován posudek o zdravotní způsobilosti u studijních oborů:
Bezpečnost a právo, Bezpečnostní služby, Masér sportovní a rekondiční – viz. odkaz
zde.
Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání na
základě bodového vyhodnocení:
1. Dosažené výsledky vzdělávání na základní škole – studijní obory denního
studia:
• Aritmetický průměr prospěchu za první a druhé pololetí 7. ročníku 2018/2019
a první pololetí 8. ročníku 2019/2020 - u uchazečů vycházejících přímo ze
základní školy (aritmetický průměr prospěchu za obě pololetí 9. ročníku u
uchazečů, kteří se nehlásí přímo ze základní školy).
Hodnocením prospěchu na vysvědčení z předchozího vzdělávání lze
dosáhnout max.55 bodů (ø 1,00 – 55 bodů; ø 1,1 – 54 bodů; ø1,2 – 53
bodů………………..; ø 2,5 – 40 bodů)
2. Výsledek školní přijímací zkoušky:
• Přijímací pohovor – uchazeči o studijní obory denního studia – max. 10 b
• Zkouška z cizího jazyka - uchazeči o studijní obory dálkového studia – max.
40 b, dalším předpokladem k přijetí je zisk min. 20 bodů v testu.

Učební obory
Podmínkou přijetí ke studiu učebních oborů je doložení splnění povinné školní
docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné
školní docházky podle § 59 Školského zákona. Dle NV č. 211/2010 Sb. je vyžadován
posudek o zdravotní způsobilosti u učebního oboru Rekondiční a sportovní masér –
viz odkaz.
Uchazeči budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru vzdělávání na
základě bodového vyhodnocení:
• Hodnocení prospěchu na vysvědčení z předchozího vzdělávání: lze dosáhnout
max. 55 bodů (ø 1,00 – 55 bodů; ø 1,1 – 54 bodů; ø1,2 – 53
bodů………………..; ø 2,5 – 40 bodů). Počítá se aritmetický průměr
prospěchu za druhé pololetí 7. ročníku 2018/2019 a první pololetí 8. ročníku

2019/2020 - u uchazečů vycházejících přímo ze základní školy (aritmetický
průměr prospěchu za obě pololetí 9. ročníku u uchazečů, kteří se nehlásí přímo
ze základní školy).
• Hodnocení prospěchu profilujících předmětů pro jednotlivé učební obory
(aritmetický průměr prospěchu za druhé pololetí 7. ročníku 2018/2019 a první
pololetí 8. ročníku 2019/2020 - u uchazečů vycházejících přímo ze základní
školy (aritmetický průměr prospěchu za obě pololetí 9. ročníku u uchazečů,
kteří se nehlásí přímo ze základní školy).
- rekondiční a sportovní masér: CEJ, CIJ, TEV
- reprodukční grafik: CEJ, CIJ, VYT
Lze dosáhnout max. 35 bodů (ø 1,00 – 35 bodů; ø 1,1 – 34 bodů…………….
..; ø 2,5 – 20 bodů)
• Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují předpoklady uchazeče o studium
zvoleného studijního oboru (soutěže, olympiády, zájem a studijní předpoklady
o zvolený obor aj.): lze dosáhnout max. 10 bodů.

4.Výsledky přijímacího řízení
Hodnocení zkoušek studijních oborů bude zveřejněno ředitelem školy nejdříve 28.
dubna 2021 a nejpozději 30. dubna 2021.
Pro uchazeče o studium učebních oborů zveřejní ředitel školy seznam přijatých
uchazečů a nepřijatým (zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů)
odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. dubna 2021.
Lhůta pro odvolání proti nepřijetí trvá 3 pracovní dny.
Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může ředitel školy vyhlásit další kola
přijímacího řízení.
Svůj úmysl vzdělávat se na SOŠ Hranice, školská právnická osoba potvrdí uchazeč
nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli
školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového
lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam úspěšných uchazečů a trvá 10
pracovních dnů. Pokud přijatý žák neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek, má
se za to, že se vzdal práva na přijetí a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Vzetí zápisového lístku zpět je možné v případě uplatnění na druhé škole,
po úspěšném odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí
na základě odvolání.
V Hranicích dne 14. 1. 2021

Mgr. Petr Flajšar
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